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για τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Με την απόραση της 29ης Συνόδου της Κ.Ξ. τέθηκαν οι διαδικα
σίες ίου θα ακολουθήσει το Κίνημα τουςαμέσως προσεχείς κρίσιμους 
μήνες με στόχο την Οργανωτική ανασυγκρότηση του Κινήματος και την 
συσπείρωση των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάαεων του λαού. 
Απαραίτητος όρος προκειμένου οι οργανωτικές - πολιτικές αποράσεις 
να τεθούν σε εραρμογη, είναι η οικονομική αυτοδυναμία του Κινήματος.

Οι πρόσρατες εκλογές που έγιναν κάτω από πολύ δύσκολες συνθή
κες είχαν πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος με αποτέλεσμα σήμερα να 
υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις προς τρίτους, την στιγμή κατά την 
οποία το Κίνημα έχει να αντιμετωπίσει μια έντονη εσωτερική οργα
νωτική δραστηριότητα, τις επερχόμενεςεθνικές εκλογές και το 
Συνέδριό μας. Είναι έτσι απόλυτα ρανερό ότι αν δεν συνυπάρξει 
παράλληλα με την οργανωτικηανασυγκρότηση και η αναθέρμανση των 
οικονομικών μας λειτουργειών, θα 3ρεθούμε στην δυσχερή θέση να 
μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και να υλοποι
ήσουμε μια σειρά αναγκαίες δραστηριότητες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που τέθηκε 
παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει μια εράπαξ εισρορά όλων των 
μελών του Κινήματος παλαιών και νέων που θα αποτελέσει μια ση
μαντική τονωτική ένεση για τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας.

Συγκεκριμένα:
α. Σε κάθε Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί στις 23.9.89 για 

την εκλογή των νέων οργάνων, εισπράτεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εράπαξ 
εισρορά από 2000 δρχ. Επειδή το ύΟος της εοάπαξ εισροράς 
μπορεί να προκαλέσει πντιρίσεις απο ωρισμένους συντρόρους, θα 
πρέπει να γίνει κατανανοητό ότι το ποσόν που προσδοκούμε να μα
ζευτεί θα καλύπτει ένα μικρό τμήμα των υπαρχουσών αναγκών και 
ότι αυτές οι οικονομικές παρεμβάσεις αποτελούν τους μόνους 
πόρους του Κινήματος μας πέρα από την κρατική επιχορήγηση.

β. Το συνολικό ποοόν που θα μαζευτεί και που θα πρέπει να αντι
στοιχεί στον αριθμό των συμμετεχόντων στις εκλογικές διαδι-



χασίες παραδίδεται το αργότερο μέσα στην επόμενη μέρα στον 
εξουσιοδοτημένο σύντροοο στα γραρεία την τεχνική Γραμματεία 
την Ο.Λ.Α. μαζί με το πρακτικό εκλογών που θα δοθεί στην 
κεντρική εροοευτιχ.ή επιτροπή στα ίδια γραρεία.

γ. Πρέπει να γίνει σαοές ότι η οικονομική αυτή υποχρέωση του κά
θε μέλους, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ !

ό. Τα χρήματα της εξάπαξ εισοοράς μεταοέρονται και παραδίδονται 
στο κεντρικό ταμείο του Κινήματος με οροντίδα του κλιμακίου 
της Κ.Ξ.

Με αοετηρία την ανασυγκρότηση του Κινήματος που ξεκινάει 
τώρα με την απόοαση της Κ.Ε., επιβάλεται να επαναβεβαιώσουμε 
ωρισμένα πάγια λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικονομικής λει
τουργίας των οργανώσεων μας.

1. Μηνιαία συνδρομή
Οι Ο.Δ.Α. μαζί με το κλιμάκιο την Κ.Ξ. απορασίζουν το ύφος 

της μηνιαίας συνδρομής μέλους με βάση τις τοπικές συνθήκες και 
την αναγκαιότητα οικονομικής αυτοδυναμίας της κάθε Οργάνωσης.

2. Καμμία οικονομική είσπραξη δεν γίνεται χωρίς να κοπεί απόδειξη 
από το ειδικό μπλοκ εισπράξεων που οι οργανώσεις μπορούν να προ
μηθεύονται από τα κεντρικά.

3. Τήρηση βιβλίου ταμείου για κάθε Οργάνωση όπου γίνονται όλες 
εγγραοές εσόδων - εξόδων.

4. Επιβάλλεται να γίνεται κάθε μήνα σαν πάγια πολιτική λειτουργία 
ο οικονομικός απολογισμός.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

Μπροστά στην νέα ράση ζωής του Κινήματος που ανοίγεται μπροστά 
μας, επιβάλεται να γίνει πολιτικός - οικονομικός απολογισμός 
των απερχόμενων οργάνων και οριστικό κλείσιμο όλων των εκκρεμο
τήτων όπου υπάρχουν. Ειδικά για τις προηγούμενες οικονομικές 
εξορμήσεις, θα πρέπει συγκεκριμένα να γίνουν τα έξης:
Για κάθε μία χωριτά γίνεται ισολογισμός του συνόλου των παραληρ



θέντων μπλοκ οικονοαικης εξόρμησης με τις ε ιστιράήε ις που έγιναν
συν τον αρ ι θυά των αδιάθετων μπλοκ που θα ηρετιε ι να έχουν uά
C ε υ τ ε ί από τπν Οογάνωση. Με οροντ ίδα της 0 . Δ . A . και σε σύνεργα
σία με to κλιμάκιο της Κ.Ξ. τα αδιάθετα μπλοκ καταστρέοοντα. 
και συντάσσεται πρωτόκολο καταστροοης.


